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SysML, czyli System Modeling Language, to nowy obiektowy jêzyk modelowania
systemów. W prostej linii wywodzi siê on z jêzyka UML, który stanowi³ do tej pory
swego rodzaju standard w in¿ynierii oprogramowania. SysML zosta³ dostosowany do
specyficznych potrzeb in¿ynierów systemowych, zajmuj¹cych siê projektami w sposób
ca³oœciowy. Pozwala na specyfikacjê, analizê, projektowanie i weryfikacjê z³o¿onych
systemów ró¿nego rodzaju, a dziêki swoim du¿ym mo¿liwoœciom i elastycznoœci
w ci¹gu kilku lat zdo³a³ zdobyæ liczn¹ rzeszê profesjonalnych u¿ytkowników.
Opanowanie arkanów pos³ugiwania siê tym narzêdziem u³atwi ksi¹¿ka „Jêzyk in¿ynierii
systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce”. Pierwsza
na polskim rynku pozycja poœwiêcona SysML stanowi jednoczeœnie doskona³e
wprowadzenie w zagadnienia in¿ynierii systemowej, zawiera szczegó³owy opis
architektury jêzyka oraz prezentuje najwa¿niejsze koncepcje zwi¹zane z jego
zastosowaniem. Ksi¹¿ka niemal w ca³oœci przedstawia ró¿nego typu diagramy,
a zamieszczone w niej dodatki u³atwi¹ zrozumienie nawet najbardziej skomplikowanych
zagadnieñ i umo¿liwi¹ sprawne poruszanie siê po treœci oraz uzupe³nienie wiedzy
w oparciu o publikacje innych autorów.
• Struktura, historia i zastosowania jêzyka SysML
• Diagram wymagañ systemowych
• Diagram definiowania bloków
• Diagram bloków wewnêtrznych
• Diagram parametryczny
• Rozszerzony diagram czynnoœci
• Diagramy UML4SysML
Poznaj jêzyk SysML, opieraj¹c siê na wiedzy najlepszych specjalistów w tej dziedzinie!
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Rozdzia 2.

Diagram wymaga
systemowych
2.1. Znaczenie wymaga
w procesie tworzenia systemu
Jednym z najbardziej newralgicznych etapów procesu tworzenia systemu jest gromadzenie, specyfikacja, priorytetyzacja oraz akceptacja wymaga wobec projektowanego
bd uytkowanego systemu. Wymagania s wyraonymi z sposób formalny potrzebami klienta — funkcjonalnociami lub cechami, które system winien spenia (OMG,
2008). Pozyskiwanie wymaga stanowi podstaw caego procesu budowy systemów,
a od rezultatów tego etapu uzaleniony jest dalszy sposób realizacji projektu; dobrze
okrelone wymagania zapewniaj lepsz jako przyszego oprogramowania i, w konsekwencji, wyszy poziom satysfakcji zamawiajcego (Wojciechowski, 2009).
W inynierii oprogramowania specyfikacja wymaga systemowych (ang. requirements
specification) i ich dokumentowanie jest integraln czci wszystkich cykli ycia
systemu informatycznego. Z podejciem obiektowym, jzykami UML i SysML cile
zwizana jest metodyka RUP (ang. Rational Unified Process), któr syntetyzuje iteracyjno-przyrostowy cykl ycia systemu, przedstawiony na rysunku 2.1. Jedn z dziewiciu dyscyplin cyklu ycia RUP — i zarazem jedn z szeciu dyscyplin podstawowych —
jest wanie specyfikacja wymaga.
Poprawna specyfikacja wymaga jest niezbdna w dalszych fazach pracy nad systemem, wszelkie bdy za, popenione na tym etapie, s trudne — a w konsekwencji
kosztowne — do usunicia w przyszoci. Wymagania mog by uzyskane bezporednio od zleceniodawcy wykonania systemu w drodze wywiadu bd analizy strategicznej
dokumentacji firmy.
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Rysunek 2.1.
Rational Unified
Process

ródo: opracowanie wasne na podstawie (RUP, 2003)

2.1.1. Klasyfikacja wymaga
W literaturze funkcjonuje szereg klasyfikacji wymaga. W brany informatycznej najbardziej rozpowszechniony jest model FURPS, opracowany w firmie Hewlett-Packard
(Grady i Caswell, 1987). Klasyfikacj wymaga systemowych zgodnie z modelem
FURPS przedstawiono na rysunku 2.2.
Rysunek 2.2.
Wymagania
funkcjonalne
i pozafunkcjonalne

Wymagania

F
Wymagania
pozafunkcjonalne

Wymagania
funkcj onalne

U
Uyteczno
(ang. usability)

R
Niezaw odno
(ang. reliability)

P
Wydaj no
(ang. performance)

S
Przystosow alno
(ang. supportability)

ródo: opracowanie wasne na podstawie (Grady i Caswell, 1987)

Wymagania funkcjonalne okrelaj zachowanie systemu (Leffingwel i Widrig, 2003) —
reprezentuj usugi, które system musi oferowa bez uwzgldniania uwarunkowa
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technologicznych. Wymagania te s bezporednio przenoszone na kod ródowy systemu w postaci konkretnych usug i funkcji. Z kolei wymagania pozafunkcjonalne
odnosz si do cech, parametrów systemu oraz jego otoczenia, wyraonych w takich
kategoriach, jak:
 uyteczno (ang. usability) — spenienie tych wymaga skutkuje zwikszeniem

stopnia przyswajalnoci obsugi systemu przez uytkowników dziki
estetycznemu i ergonomicznemu interfejsowi uytkownika, zapewniajcemu
intuicyjn nawigacj w systemie;
 niezawodno (ang. reliability) — czyli wasno systemu, okrelajca,

czy pracuje on poprawnie; jej miernikami s midzy innymi: redni czas
midzyawaryjny, redni czas wdroenia obejcia (ang. bypass), redni czas
naprawy, liczba bdów na tysic linii kodu;
 wydajno (ang. performance) — wolumen pracy wykonanej przez system

w okrelonym czasie i przy zaangaowaniu okrelonych zasobów; miernikami
wydajnoci mog by midzy innymi: czas odpowiedzi systemu, liczba transakcji
w jednostce czasu, liczba jednoczenie obsugiwanych klientów zdalnych;
 przystosowalno (ang. supportablity) — czyli atwo konfigurowania,

aktualizowania, serwisowania systemu, rejestrowania zdarze systemowych
w logach i przystosowywania oprogramowania do specyficznych potrzeb
uytkownika przez help desk i personel wsparcia technicznego.

2.1.2. Metody dokumentowania
wymaga systemowych
W zalenoci od zastosowanego podejcia metodologicznego wykorzystuje si wiele
sposobów specyfikowania wymaga. Mog one by dokumentowane w formie tekstowej, graficznej, tabelarycznej lub hierarchicznej. Jednym z popularnych sposobów specyfikowania wymaga systemowych jest dokument SRS (ang. System Requirements
Specification), opracowany przez organizacj standaryzacyjn IEEE (IEEE, 1998).
Struktura szablonu specyfikacji wymaga zgodnie z tym dokumentem skada si z trzech
podstawowych sekcji:
 wprowadzenia — ujmujcego takie kwestie, jak cel, zakres, definicje, akronimy

i skróty, odwoania oraz ramy odpowiedzialnoci dostawcy;
 opisu ogólnego — poruszajcego takie kwestie, jak perspektywy produktu,

funkcje produktu, charakterystyki uytkownika, ograniczenia ogólne
oraz zaoenia i zalenoci;
 wymaga szczegóowych — w tym wymaga wobec interfejsów zewntrznych,

wymaga funkcjonalnych, wymaga wydajnociowych, ogranicze produktu,
atrybutów oraz pozostaych wymaga.
Jzyk SysML wprowadza nowy rodzaj diagramu, tj. diagram wymaga systemowych, dedykowany wycznie problematyce specyfikowania wymaga. W ten sposób
uzyskuje si wizualny, czytelny w odbiorze sposób prezentacji wymaga systemowych
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oraz jednoznaczne powizanie zgromadzonych wymaga z realizujcymi te wymagania elementami dokumentacji systemowej, przygotowanej z wykorzystaniem szerokiego
spektrum elementów modelowania w jzyku SysML.

2.2. Elementy diagramu
wymaga systemowych
2.2.1. Kategorie modelowania
Diagram wymaga systemowych umoliwia graficzne przedstawienie wymaga systemowych i ich zwizków z innymi kategoriami modelowania systemu. Wymagania
specyfikuje si w odniesieniu do nastpujcych podstawowych kategorii modelowania diagramów wymaga systemowych:
 wymaganie (ang. requirement),
 zwizek (ang. relationship),
 blok (ang. block),
 przypadek uycia (ang. use case),
 testowy przypadek uycia (ang. test case),
 pakiet (ang. package).

Wymienione kategorie oraz logiczne zalenoci midzy nimi przedstawiono na
rysunku 2.3.
Punktem wyjcia w procesie tworzenia diagramu wymaga jest identyfikacja poszczególnych wymaga funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. Wymagania systemowe scharakteryzowano w punkcie 2.2.2. Z kolei zaawansowane aspekty wymaga ujto w podrozdziale 2.3.
Wymagania wie si na diagramach wymaga systemowych jzyka SysML zwizkami zagniedenia, umoliwiajcymi tworzenie wielopoziomowej hierarchii wymaga,
oraz szerokim zakresem zalenoci. Liczba stereotypów, które mona przypisa zalenociom, wicym dane wymaganie systemowe z inn kategori modelowania, wynika
z wszechstronnoci i bogactwa interpretacyjnego pojcia wymagania. Wpywa ono
bowiem na wiele aspektów systemu. Zwizkom na diagramach wymaga systemowych
powicono punkty od 2.2.3 do 2.2.11. Tabelaryczn notacj zwizków omówiono
w punkcie 2.3.2.
Bloki, przypadki uycia i testowe przypadki uycia s kategoriami modelowania, istotnymi z punktu widzenia ilustrowania kontekstu poszczególnych wymaga oraz nadzoru
nad sposobem ich implementacji w systemie. Na diagramach wymaga systemowych
stosuje si je w poczeniu z odpowiednimi rodzajami zalenoci. Wymienione kategorie modelowania wykorzystano w punktach 2.2.6, 2.2.8 i 2.2.9.
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Rysunek 2.3. Kategorie modelowania diagramu wymaga systemowych

Pakiety stanowi mechanizm ogólnego zastosowania, sucy do organizowania elementów, w tym wymaga i innych kategorii modelowania diagramu wymaga systemowych. Tym samym pakiety i omówione w podrozdziale 7.5 diagramy pakietów s
uyteczne w zarzdzaniu zoonoci modelu wymaga systemowych.

2.2.2. Wymagania
W jzyku SysML wymagania (ang. requirements) symbolizuj kontrakt pomidzy
organizacj, zamawiajc system, a jego wykonawcami. W zalenoci od ustale zespou
projektowego i zastosowanego narzdzia mona wykorzystywa podstawow notacj
wymaga bd jedn z notacji alternatywnych, zaprezentowanych na rysunku 2.4.
Podstawowymi charakterystykami kadego wymagania s:
 numer porzdkowy (ang. id),
 tre wymagania (ang. text).

W praktycznych zastosowaniach wymagania systemowe maj charakter hierarchiczny.
W zwizku z tym wskazane jest nadawanie im numeracji porzdkowej zgodnie z konwencj, podkrelajc umiejscowienie danego wymagania w wielopoziomowej strukturze
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Rysunek 2.4.
Notacje wymaga

Notacja podstawowa
«requirement»
Przechow yw anie parametrów automatycznego
zamaw iania w kartach magazynow ych

Notacje alternatywne

a)

Monitorowanie poziomów
magazynowych w czasie
rzeczywistym

id = "1.1"
text = "System winien umoliwia podawanie
minimalnego poziomu magazynowego,
maksymalnego poziomu magazynowego,
poziomu odnowienia, iloci zamawianej oraz
wspóczynnika tolerowanego opónienia
dostowy podczas tworzenia karty magazynowej"

b)

«requirement»
Automatyczne
generow anie
zamów ie zakupu

c)

«requirement»
Zapew nienie cigoci
sprzeday

wymaga systemowych. Szczególnie uyteczna w tym kontekcie jest notacja Deweya.
Z kolei tre wymagania zawiera spójny, syntetyczny opis waciwoci, jak system
powinien si cechowa . Jednym z parametrów oceny jakoci tworzonego diagramu
wymaga systemowych jest stosowanie konsekwentnego stylu treci poszczególnych
wymaga, najwaciwiej rozpoczynajcego si od sformuowania „System winien...”.
Wymienione cechy mog zosta w sposób bezporedni ujte na diagramie, jak zaprezentowano na rysunku 2.4. Spotykane s take zapisy uproszczone (por. rysunek 2.4a,
2.4b i 2.4c). Zapisy te wynikaj ze znacznej liczby wymaga, charakteryzujcych wspóczenie tworzone systemy — a w konsekwencji ze skali zoonoci diagramów, skadajcych si na kompletny model wymaga systemowych.
I tak na rysunku 2.4 przedstawiono cztery warianty opisu wymaga. Najbardziej pena
jest notacja wymagania Przechowywanie parametrów automatycznego zamawiania
w kartach magazynowych, zawierajca oprócz nazwy take numer porzdkowy i tre
wymagania. Wymaganie Zapewnienie cigoci sprzeday (rysunek 2.4b) równie jest
stereotypowane tekstowo, lecz nie uwzgldniono w jego przypadku charakterystyk
szczegóowych. Z kolei wymagania Monitorowanie poziomów magazynowych w czasie
rzeczywistym i Automatyczne generowanie zamówie zakupu s stereotypowane graficznie (rysunek 2.4a i 2.4b). Wymaganiu Przechowywanie parametrów automatycznego
zamawiania w kartach magazynowych przydzielono numer porzdkowy 1.1. Mona
z tego wywnioskowa , e posiada ono wymaganie nadrzdne o numerze 1.

2.2.3. Rodzaje zwizków pomidzy wymaganiami
W diagramie wymaga systemowych poszczególne wymagania czy si rónymi
rodzajami zwizków (ang. relationships). Wskazuj one na charakter logicznej zalenoci pomidzy poszczególnymi wymaganiami. Specyfikacja jzyka SysML ujmuje
7 podstawowych odmian zwizków pomidzy wymaganiami. Zwizki te wyszczególnia
tabela 2.1.
Wszystkie odmiany zalenoci, ujte w specyfikacji jzyka SysML, przedstawiaj
powizania pomidzy par wymaga: ródowym i docelowym. Graficznie te dwa
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Tabela 2.1. Rodzaje zwizków na diagramach wymaga systemowych
Nazwa

Notacja

zagniedenie
zaleno wyprowadzania
zaleno realizacji
zaleno powielania
zaleno weryfikowania
zaleno precyzowania
zaleno ledzenia

«deriveReqt»

«satisfy»
«copy»
«verify»

«refine»
«trace»

wymagania czy si lini przerywan, wzbogacon o stereotyp tekstowy, wskazujcy
na rodzaj zalenoci: «deriveReqt», «satisfy», «copy», «verify», «refine» lub «trace».
Grot strzaki skierowany jest do wymagania ródowego. Spotyka si take nastpujce
okrelenia poszczególnych stron zalenoci:
 element ródowy: dostawca, mistrz, orygina;
 element docelowy: klient, niewolnik, kopia.

Naley zaznaczy , i zalenoci wyprowadzania, realizacji i precyzowania stanowi
specyficzne formy alokacji bezporedniej. Charakterystyk alokacji zawarto w punkcie 3.3.5.

2.2.4. Zagniedenie
Zwizkiem najpowszechniej stosowanym w diagramach wymaga systemowych jest
zagniedenie (ang. containment). Umoliwia ono poczenie wymaga nadrzdnych
z podrzdnymi, przez co tworzona jest wielopoziomowa, hierarchiczna struktura
wymaga systemowych. Wymaganie na danym poziomie hierarchii moe mie tylko
jeden element nadrzdny. Zasada ta nie dotyczy wymagania, zamieszczonego na szczycie hierarchii, które naturalnie nie posiada wymaga nadrzdnych. Wymaganie nadrzdne
uznaje si za spenione tylko i wycznie wtedy, gdy zostan spenione wszystkie jego
wymagania podrzdne — czyli podwymagania powizane z danym wymaganiem
w hierarchi poprzez zastosowanie zwizków zagniedenia.
Wielokrotne uycie danego wymagania pomidzy rónymi gaziami hierarchii wymaga jest moliwe dziki zalenoci powielania «copy», omówionej w dalszej czci rozdziau. Zwizek zagniedenia przedstawia rysunek 2.5.
W hierarchii wymaga, zilustrowanej na rysunku 2.5, wymaganiem nadrzdnym jest
wymaganie systemowe Obsuga przelewów zdefiniowanych. Wymaganie to posiada
kilka podwymaga. Nale do nich:
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«requirement»
Obsuga przelew ów
zdefiniow anych

«requirement»
Wyw ietlanie listy
przelew ów
zdefiniow anych

«requirement»
Tw orzenie przelew u
zdefiniow anego

«requirement»
Wykonyw anie
przelew u
zdefiniow anego

«requirement»
Usunicie przelew u
zdefiniow anego

«requirement»
Modyfikow anie
przelew u
zdefiniow anego

Rysunek 2.5. Zwizek zagniedenia w diagramie wymaga systemowych
 Wywietlanie listy przelewów zdefiniowanych,
 Wykonywanie przelewu zdefiniowanego,
 Tworzenie przelewu zdefiniowanego,
 Modyfikowanie przelewu zdefiniowanego,
 Usunicie przelewu zdefiniowanego.

Kompletny diagram, ujmujcy podstawowe wymagania funkcjonalne internetowej platformy transakcyjnej banku wraz z ich numerami porzdkowymi oraz treciami, przedstawia rysunek 2.6.
Rysunek 2.6 ujmuje zoon hierarchi wymaga. Na pierwszym poziomie hierarchii
wystpuj wymagania systemowe:
 Obsuga patnoci biecych,
 Obsuga kart patniczych,
 Obsuga lokat bankowych,
 Obsuga kredytów,
 Obsuga funduszy inwestycyjnych,
 Obsuga ubezpiecze,
 Obsuga transakcji giedowych.

Rozdzia 2. i Diagram wymaga systemowych
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req Wymagania funkcj onalne internetow ej platformy transakcyj nej banku

«requirement»
Zdalne zarzdzanie finansami osobistymi
id = "B1"
text = "System winien zapewnia niezawodne, biece
wykonywanie transakcji bankowych, obsug kart patniczych,
lokat bankowych, kredytów, ubezpiecze , transakcji giedowych
i inwestycyjnych za porednictwem przegldarki internetowej"

«requirement»
Obsuga patnoci biecych

«requirement»
Obsuga ubezpiecze

id = "B1.1"

id = "B1.5"

text = "System winien zapewnia obsug transakcji
patniczych w ramach wielu rachunków, w tym
tworzenie i wykonywanie przelewów zdefiniowanych,
wykonywanie przelewów jednorazowych i
specjalistycznych oraz obsug zlece staych"

text = "System winien oferowa
funkcjonalno zakadania
ubezpiecze na ycie,
komunikacyjnych, turystycznych,
mieszkaniowych oraz ubezpiecze z
funduszem inwestycyjnym"

«requirement»
Obsuga rachunków bankow ych

«requirement»
Obsuga kart patniczych

id = "B1.1.1"

id = "B1.2"

text = "System winien
umoliwia przegldanie listy
rachunków uytkownika, w tym
sald oraz penych historii
operacji na rachunkach, z
uwzgldnieniem
zaawansowanego filtrowania
oraz eksportu danych do pliku"

text = "System winien wspiera
funkcjonalno wykonywania
operacji bezgotówkowych oraz
wypat pieninych, zamawiania
nowych kart patniczych, zmiany
numerów PIN i blokowania kart
uytkownika"

«requirement»
Obsuga przelew ów

«requirement»
Obsuga lokat bankow ych

«requirement»
Obsuga funduszy inw estycyj nych
id = "B1.6"
text = "System winien umoliwia
nabywanie, konwersj oraz umarzanie
jednostek uczestnictwa funduszy rynku
pieninego, obligacji, stabilnego
wzrostu, zrównowaonych i akcji - w tym
denominowanych w walutach obcych;
system winien oferowa usug
asystenta inwestycyjnego oraz peen
podgld historii zlece i transakcji"

«requirement»
Obsuga transakcj i giedow ych

id = "B1.3"
id = "B1.7"

id = "B1.1.2"
text = "System winien umoliwia
zlecanie i rejestracj przelewów
bankowych, w tym tworzenie i
obsug przelewów
zdefiniowanych i wycofywanie
przelewów niezrealizowanych"
«requirement»
Obsuga zlece staych
id = "B1.1.3"
text = "System winien przyjmowa ,
realizowa i wygasza stae
zlecenia patnicze"

text = "System winien umoliwia
zakadanie, rozliczanie i
wycofywanie rodków pieninych
przed upywem terminu lokaty"

«requirement»
Obsuga kredytów

text = "System winien udostpnia
notowania cige akcji i innych walorów
giedowych oraz umoliwia skadanie i
realizacj zlece zakupu i sprzeday
akcji w czasie rzeczywistym, w tym
zlece z limitem aktywacji, na giedzie
papierów wartociowych"

id = "B1.4"
text = "System winien
zapewnia zaciganie oraz
spat rat kredytów gotówkowych
i hipotecznych, przegldanie i
aktualizacj harmonogramów
spat, monitorowanie spat, jak
równie monitowanie w
przypadku nieterminowych spat,
naliczanie opat karnych,
prowadzenie rachunków
bilansujcych oraz zawieszanie
spat na uzgodniony okres"

Rysunek 2.6. Wymagania funkcjonalne internetowej platformy transakcyjnej banku
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Kade z tych wymaga moe podlega dalszej hierarchizacji z wykorzystaniem zwizku
zagniedenia. I tak na przykad wymaganie Obsuga patnoci biecych jest wymaganiem nadrzdnym dla wymaga systemowych:
 Obsuga rachunków bankowych,
 Obsuga przelewów,
 Obsuga zlece staych.

2.2.5. Zaleno wyprowadzania
Zaleno wyprowadzania, wykorzystujca stereotyp «deriveReqt», pozwala na wyprowadzenie wymagania docelowego z wymagania ródowego. Cechy systemu, reprezentowane przez wymaganie docelowe, s pochodnymi cech systemu, reprezentowanych
przez wymaganie ródowe. Zazwyczaj pojedyncze wymaganie ródowe wspierane jest
przez szereg wymaga docelowych, powizanych osobnymi zalenociami wyprowadzania. I tak, jak przedstawiono na rysunku 2.7, z wymagania Wykonywanie przelewu
jednorazowego wyprowadzono dwa wymagania: Wykonywanie przelewu do Urzdu
Skarbowego oraz Wykonywanie przelewu do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Z drugiej
strony pojedyncze wymaganie docelowe moe korzysta z funkcjonalnoci kilku rónych wymaga ródowych.
Zaleno wyprowadzania ma charakter bardziej uniwersalny od zagniedenia, gdy
moe specyfikowa zwizki pomidzy wymaganiami, zamieszczonymi w rónych gaziach hierarchicznej struktury wymaga. Obejmuje to take wymagania ujte na tym
samym poziomie hierarchii.
Jzyk SysML oferuje kilka alternatywnych konwencji graficznej prezentacji poszczególnych odmian zalenoci pomidzy wymaganiami. Wyróni mona konwencje:
 bezporedni,
 notatkow,
 notatkow zagregowan.

Egzemplifikacja poszczególnych rodzajów zalenoci bdzie konsekwentnie prowadzona we wszystkich wymienionych konwencjach. I tak bezporedni notacj zalenoci «deriveReqt» przedstawiono na rysunku 2.7a, notatkow — rysunku 2.7b, a notatkow zagregowan — na rysunku 2.7c.

2.2.6. Zaleno realizacji
Kade wymaganie systemowe musi zosta spenione poprzez konkretne kategorie modelowania, skadajce si na ten system. Mog by to zarówno elementy o charakterze
programowym (np. patno , podsystem zamawiania), jak i sprztowym (czytnik kart,
przecznik sieciowy itd.). Obie wskazane odmiany najczciej przyjmuj na diagramach
posta bloków lub kategorii modelowania grupujcych bloki (systemy, podsystemy itp.).

Rozdzia 2. i Diagram wymaga systemowych

«requirement»
Wykonyw anie przelew u
j ednorazow ego

«deriveReqt»
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«requirement»
Wykonyw anie przelew u do
Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych

a)
«deriveReqt»

«requirement»
Wykonyw anie przelew u do
Urzdu Skarbow ego

b)
Deriv edFrom
«requirement» Wykonywanie
przelewu jednorazowego

Deriv edFrom
«requirement» Wykonywanie
przelewu jednorazowego

«requirement»
Wykonyw anie przelew u
j ednorazow ego

«requirement»
Wykonyw anie przelew u
j ednorazow ego

«requirement»
Wykonyw anie przelew u do
Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych

«requirement»
Wykonyw anie przelew u do
Urzdu Skarbow ego

Deriv ed
«requirement» Wykonywanie
przelewu do Zakadu
Ubezpiecze Spoecznych

Deriv ed
«requirement» Wykonywanie
przelewu do Urzdu Skarbowego

c)
Deriv edFrom
«requirement»
Wykonywanie przelewu
jednorazowego

«requirement»
Wykonyw anie przelew u
j ednorazow ego

«requirement»
Wykonyw anie przelew u do
Urzdu Skarbow ego

«requirement»
Wykonyw anie przelew u do
Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych

Deriv ed
«requirement» Wykonywanie przelewu do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych
«requirement» Wykonywanie przelewu do Urzdu Skarbowego

Rysunek 2.7. Róne konwencje graficznej prezentacji zalenoci wyprowadzania

Zadaniem projektanta systemu jest identyfikacja kluczowych elementów, niezbdnych
do spenienia poszczególnych wymaga, oraz wskazanie, które konkretnie wymagania
s speniane przez wyspecyfikowane elementy.
Przypisanie wymagania do speniajcego je elementu mona osign dziki zalenoci
realizacji, bazujcej na stereotypie «satisfy». Zaleno ta pozwala okrela skutki
zmian w obrbie wymagania wobec elementów od niego zalenych i zarazem wskazywa , które z kluczowych elementów projektu i implementacji systemu s podatne na
zmiany w obrbie danego wymagania i jakie ma to implikacje dla tego wymagania.
Jak zaprezentowano na rysunku 2.8a, zaleno realizacji na diagramie jest skierowana
od elementu docelowego, odpowiedzialnego za realizacj wymagania (Terminal POS,
Czytnik kart, Kamera bezpieczestwa), do wymagania ródowego (Realizacja patnoci
kart). Alternatywne konwencje graficznej prezentacji omawianego zwizku przedstawia odpowiednio rysunek 2.8b oraz rysunek 2.8c.
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«block»
Terminal POS

a)

«satisfy»
«requirement»
Realizacj a patnoci kart
«block»
Czytnik kart

id = "B1.2.1"
«satisfy»
text = "System winien realizowa wyspecyfikowan
operacj z uyciem karty patniczej"

«satisfy»

b)

SatisfiedBy
«block» Terminal POS

SatisfiedBy

«block»
Kamera
bezpieczestw a

«block» Czytnik kart

SatisfiedBy
«block» Kamera
bezpiecze stwa
«block»
Terminal POS

«requirement»
Realizacj a
patnoci kart

«requirement»
Realizacj a
patnoci kart

«requirement»
Realizacj a
patnoci kart

Satisfies
«requirement» Realizacja patnoci kart

«block»
Czytnik kart

Satisfies
«requirement» Realizacja patnoci kart

«block»
Kamera
bezpieczestw a

Satisfies
«requirement» Realizacja patnoci kart

c)
SatisfiedBy
«block» Terminal POS
«block» Czytnik kart
«block» Kamera bezpiecze stwa

«requirement»
Realizacj a
patnoci kart

«block»
Terminal POS

«block»
Czytnik kart

Satisfies
«requirement» Realizacja
patnoci kart

«block»
Kamera bezpieczestw a

Rysunek 2.8. Róne konwencje graficznej prezentacji zalenoci realizacji

2.2.7. Zaleno powielania
W rónych moduach zoonych systemów bardzo czsto obowizuje szereg tosamych
wymaga. Praktyka niezalenego definiowania takich samych wymaga w rónych
moduach jest niewskazana ze wzgldu na utrat moliwoci ledzenia zmian w modelu
wymaga oraz ryzyko powstania niespójnoci modelu wymaga. Jest ona take sprzeczna

Rozdzia 2. i Diagram wymaga systemowych
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z uniwersaln zasad ponownego wykorzystania (ang. reuse), konsekwentnie stosowan w systemach obiektowych. Z tego wzgldu twórcy jzyka SysML zaproponowali
moliwo powielania treci wymaga. Przyjmuje ona form zalenoci powielania,
oznaczanej stereotypem «copy».
W momencie poprowadzenia zalenoci powielania pomidzy dwoma wymaganiami
przyjmuje si, e wymaganie docelowe ma charakter tylko do odczytu, tj. przyjmuje
ono tosam tre w stosunku do wymagania ródowego. Std jeli zamawiajcy system przeformuuje tre wczeniej zdefiniowanego wymagania, zostanie ona automatycznie zaktualizowana we wszystkich powizanych wymaganiach docelowych. Zastosowanie tego zwizku eliminuje zatem konieczno wyszukiwania wszystkich wymaga
o analogicznej treci i stosownego wprowadzania korekt. Z kolei numery porzdkowe
oraz nazwy wymaga ródowych i docelowych mog si róni .
Przykad zastosowania bezporedniej konwencji graficznej prezentacji zwizków powielania zamieszczono na rysunku 2.9.
«requirement»
Obsuga
ubezpiecze

«requirement»
Obsuga transakcj i
giedow ych

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
turystycznego
«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
mieszkaniow ego

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia na ycie
«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
komunikacyj nego

«copy»
«copy»

«copy»
«copy»

«requirement»
Rej estracj a
umow y

«copy»

«requirement»
Rej estracj a umow y
prow adzenia rachunku
maklerskiego

Rysunek 2.9. Bezporednia konwencja graficznej prezentacji zalenoci powielania

I tak zaprezentowane na rysunku 2.9 wymaganie systemowe Obsuga ubezpiecze
posiada kilka podwymaga. Obejmuj one:
 Rejestracj umowy ubezpieczenia komunikacyjnego,
 Rejestracj umowy ubezpieczenia na ycie,
 Rejestracj umowy ubezpieczenia turystycznego,
 Rejestracj umowy ubezpieczenia mieszkaniowego.
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Wszystkie te wymagania szczegóowe powielaj tre wymagania Rejestracja umowy.
Wymaganie Rejestracja umowy stanowi take wzorzec dla wymagania systemowego
Rejestracja umowy prowadzenia rachunku maklerskiego. To ostatnie jest podwymaganiem Obsugi transakcji giedowych.
Z kolei konwencje notatkowe graficznej prezentacji zalenoci powielania zilustrowano
na rysunku 2.10.
a)
Master
«requirement»
Rejestracja umowy

Master
«requirement»
Rejestracja umowy

Master
«requirement»
Rejestracja umowy

Master
«requirement»
Rejestracja umowy
«requirement»
Rej estracj a umow y
prow adzenia
rachunku
maklerskiego

«requirement»
Rej estracj a umow y
prow adzenia
rachunku
maklerskiego

«requirement»
Rej estracj a umow y
prow adzenia
rachunku
maklerskiego

«requirement»
Rej estracj a umow y
prow adzenia
rachunku
maklerskiego

b)
«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
komunikacyj nego

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
komunikacyj nego

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia na
ycie

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia na
ycie

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
turystycznego

Master
«requirement»
Rejestracja umowy

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
turystycznego

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
mieszkaniow ego

Slav e
«requirement» Rejestracja
umowy ubezpieczenia
komunikacyjnego

«requirement»
Rej estracj a umow y
ubezpieczenia
mieszkaniow ego

«requirement»
Rej estracj a umow y
prow adzenia
rachunku
maklerskiego

Slav e
«requirement» Rejestracja
umowy ubezpieczenia na
ycie

Slav e

Slav e
«requirement»
«requirement»
«requirement»
«requirement»

Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja

umowy ubezpieczenia
umowy ubezpieczenia
umowy ubezpieczenia
umowy ubezpieczenia

komunikacyjnego
na ycie
turystycznego
mieszkaniowego

«requirement» Rejestracja
umowy ubezpieczenia
turystycznego

Slav e
«requirement» Rejestracja
umowy ubezpieczenia
mieszkaniowego

Rysunek 2.10. Konwencje notatkowe graficznej prezentacji zalenoci powielania

2.2.8. Zaleno weryfikowania
Dobr praktyk modelowania systemów informatycznych jest weryfikowanie poszczególnych wymaga pod ktem tego, czy zostay one zrealizowane podczas kodowania
systemu. W tym celu tworzy si stosowne testy. Testy formalne charakteryzuj si
posiadaniem konkretnego zestawu warunków wejciowych oraz oczekiwanego efektu
testu po jego wywoaniu. W jzyku SysML testy formalne wie si z wymaganiami
z wykorzystaniem zalenoci weryfikowania, oznaczonej stereotypem «verify».

Rozdzia 2. i Diagram wymaga systemowych
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Zaleno weryfikowania wyprowadzana jest od elementu docelowego, którym jest
tzw. testowy przypadek uycia. Charakteryzuje on procedur testu. Do pojedynczego
wymagania przydzieli mona szereg testowych przypadków uycia. Kady przypadek
mona osobno udokumentowa diagramami dynamiki jzyka SysML, na przykad diagramem sekwencji lub czynnoci. Testowe przypadki uycia mona na diagramach wymaga systemowych stereotypowa zarówno tekstowo (rysunek 2.11a), jak i graficznie
(rysunek 2.11b). Testowemu przypadkowi uycia mona take przypisa dodatkowe
stereotypy testowania, odpowiadajce rónym metodom testowania. Przykadami takich
stereotypów mog by :
 «analyze»,
 «inspect»,
 «demonstrate»,
 «test».

Zrónicowanie testowych przypadków uycia pozwala na realizacj rónych procedur weryfikacyjnych. Bezporedni konwencj graficznej prezentacji zalenoci weryfikowania przedstawiono na rysunku 2.11.
«requirement»
Realizacj a zlecenia
sprzeday akcj i

a)

«verify»

«testcase»
Weryfikuj dat
obow izyw ania
zlecenia

Realizacja
zlecenia
sprzeday akcji

b)

«verify»

«testcase»
Weryfikuj liczb
sprzedaw anych
j ednostek

«verify»

Weryfikuj daty
obow izyw ania
zlecenia

«verify»

Weryfikuj liczb
sprzedaw anych
j ednostek

Rysunek 2.11. Bezporednia konwencja graficznej prezentacji zalenoci weryfikowania

I tak zamieszczone na rysunku 2.11 wymaganie systemowe Realizacja zlecenia sprzeday akcji podlega weryfikacji przez testowe przypadki uycia Weryfikuj dat obowizywania zlecenia oraz Weryfikuj liczb sprzedawanych jednostek. Rysunek 2.11b ujmuje
alternatywn, graficzn notacj poszczególnych kategorii modelowania.
Zaleno weryfikowania nabiera szczególnego znaczenia w iteracyjno-przyrostowym
cyklu ycia systemu — w jego kolejnych iteracjach (minicyklach ycia systemu)
wykonuje si bowiem zadania z zakresu poszczególnych dyscyplin, od modelowania
biznesowego do wdroenia i testowania (por. rysunek 2.1). Konwencje notatkowe graficznej prezentacji zalenoci weryfikowania zilustrowano na rysunku 2.12.

2.2.9. Zaleno precyzowania
Zaleno precyzowania, oznaczana stereotypem «refine», pozwala na wprowadzenie
do diagramu wymaga systemowych licznych detali, reprezentowanych poprzez docelowe elementy zwizku. Detale te maj na celu uatwienie zrozumienia sensu wymagania
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«testcase»
Weryfikuj dat
obow izyw ania
zlecenia
«testcase»
Weryfikuj liczb
sprzedaw anych
j ednostek

VerifiedBy
«testcase» Weryfikuj daty
obowizywania zlecenia

VerifiedBy
«testcase» Weryfikuj liczb
sprzedawanych jednostek

Verifies
«requirement» Realizacja zlecenia sprzeday akcji

Verifies
«requirement» Realizacja zlecenia sprzeday akcji
«requirement»
Realizacj a
zlecenia
sprzeday akcj i

«requirement»
Realizacj a
zlecenia
sprzeday akcj i

b)

«testcase»
Weryfikuj dat
obow izyw ania
zlecenia
«testcase»
Weryfikuj liczb
sprzedaw anych
j ednostek

VerifiedBy
«testcase» Weryfikuj daty obowizywania zlecenia
«testcase» Weryfikuj liczb sprzedawanych jednostek

Verifies
«requirement» Realizacja
zlecenia sprzeday akcji

«requirement»
Realizacj a
zlecenia
sprzeday akcj i

Rysunek 2.12. Konwencje notatkowe graficznej prezentacji zalenoci weryfikowania

poprzez wzbogacenie go o elementy modelowania lub ich zestawy, takie jak kategorie
modelowania jzyka SysML, projektowania interfejsu, osobne specyfikacje tekstowe
lub standardy. Zwiza tre wymagania ródowego moe by tym samym sformalizowana lub bardziej precyzyjnie zdefiniowana. Zaleno ta stwarza moliwo wyjanienia ogólnego tekstu zapisanego w wymaganiu ródowym. Przykady zastosowania
zalenoci precyzowania zaprezentowano na rysunku 2.13.
I tak zamieszczone na rysunku 2.13 wymaganie Ocena zdolnoci kredytowej klienta
precyzowane jest poprzez wiele kategorii modelowania. W tym konkretnym zastosowaniu s to nastpujce przypadki uycia:
 Weryfikuj ogóln wiarygodno klienta,
 Weryfikuj dane Biura Informacji Kredytowej,
 Wylicz wska niki na podstawie wniosku kredytowego klienta.

2.2.10. Zaleno ledzenia
Zaleno ledzenia, oznaczana stereotypem «trace», umoliwia zaprezentowanie nieformalnego zwizku pomidzy wymaganiem a dowolnym elementem modelu systemu,
w tym innym wymaganiem. Dokumentacja jzyka SysML pozostawia znaczn swobod
stosowania tego typu zwizków. Na rysunku 2.14 wykorzystano zaleno ledzenia
do podkrelenia nastpstwa czasowego realizacji usug systemowych, wynikajcych
z zaprezentowanych wymaga.
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a)
«requirement»
Ocena zdolnoci
kredytow ej klienta

«refine»

Wylicz w ska niki na
podstaw ie w niosku
kredytow ego klienta

«refine»

Weryfikuj dane Biura
Informacj i Kredytow ej
«refine»

b)
Wylicz w ska niki na
podstaw ie w niosku
kredytow ego klienta

Weryfikuj dane Biura
Informacj i Kredytow ej

Weryfikuj ogóln
w iarygodno klienta

RefinedBy
«usecase» Wylicz wskaniki
na podstawie wniosku
kredytowego klienta

RefinedBy
«usecase» Weryfikuj dane
Biura Informacji Kredytowej

RefinedBy
«usecase» Weryfikuj ogóln
wiarygodno klienta

Refines

Weryfikuj ogóln
w iarygodno klienta

«requirement» Ocena
zdolnoci kredytowej klienta

Refines
«requirement» Ocena
zdolnoci kredytowej klienta

Refines
«requirement» Ocena
zdolnoci kredytowej klienta

«requirement»
Ocena zdolnoci
kredytow ej klienta

c)
«requirement»
Ocena zdolnoci
kredytow ej klienta

Wylicz w ska niki na
podstaw ie w niosku
kredytow ego klienta

Weryfikuj dane Biura
Informacj i Kredytow ej

«requirement»
Ocena zdolnoci
kredytow ej klienta

Refines
Weryfikuj ogóln
w iarygodno klienta

«requirement» Ocena
zdolnoci kredytowej klienta
«requirement»
Ocena zdolnoci
kredytow ej klienta

RefinedBy
«usecase» Wylicz wskaniki na podstawie wniosku kredytowego klienta
«usecase» Weryfikuj dane Biura Informacji Kredytowej
«usecase» Weryfikuj ogóln wiarygodno klienta

Rysunek 2.13. Róne konwencje graficznej prezentacji zalenoci precyzowania

I tak, zgodnie z rysunkiem 2.14, Wycofanie przelewu jest moliwe tylko za porednictwem listy transakcji oczekujcych. Jeli jakie wymaganie znajduje si na wspomnianej licie, jego obsug zapewnia funkcjonalno systemu, zaimplementowana
w konsekwencji wniesienia wymagania Wywietlanie listy transakcji oczekujcych.
Z kolei aby transakcja znalaza si na tej licie, wczeniej naley wykona funkcjonalno wynikajc z wymagania Wykonywanie przelewu jednorazowego bd Wykonywanie przelewu zdefiniowanego.
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a)

«requirement»
Wyw ietlanie listy
transakcj i oczekuj cych

«trace»

«requirement»
Wykonyw anie przelew u
zdefiniow anego

«requirement»
Wycofyw anie
przelew u

«trace»

«trace»

«requirement»
Wykonyw anie przelew u
j ednorazow ego

b)
TracedTo
«requirement»
Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych

TracedTo
«requirement»
Wykonywanie przelewu
zdefiniowanego

TracedTo
«requirement»
Wykonywanie przelewu
jednorazowego

«requirement»
Wycofyw anie
przelew u

«requirement»
Wyw ietlanie listy
transakcj i
oczekuj cych

TracedFrom

«requirement»
Wyw ietlanie listy
transakcj i
oczekuj cych

«requirement»
Wykonyw anie
przelew u
zdefiniow anego

TracedFrom

«requirement»
Wyw ietlanie listy
transakcj i
oczekuj cych

«requirement»
Wykonyw anie
przelew u
j ednorazow ego

TracedFrom

«requirement»
Wycofywanie przelewu

«requirement»
Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych

«requirement»
Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych

c)
TracedTo
«requirement» Wywietlanie listy transakcji oczekujcych

TracedTo
«requirement» Wykonywanie przelewu zdefiniowanego
«requirement» Wykonywanie przelewu jednorazowego

«requirement»
Wycofyw anie
przelew u

«requirement»
Wyw ietlanie listy
transakcj i
oczekuj cych
«requirement»
Wykonyw anie
przelew u
zdefiniow anego
«requirement»
Wykonyw anie
przelew u
j ednorazow ego

Rysunek 2.14. Róne konwencje graficznej prezentacji zalenoci ledzenia

TracedFrom
«requirement»
Wycofywanie przelewu

TracedFrom
«requirement»
Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych
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2.2.11. Analiza porównawcza zalenoci
Jak wynika z dokonanej w powyszych punktach charakterystyki szeciu odmian zalenoci, opisuj one zwizki pomidzy wymaganiami ródowymi oraz wymaganiami
docelowymi bd docelowymi elementami modelowania. Syntetycznie zagadnienie to
podsumowuje tabela 2.2.
Tabela 2.2. Porównanie zalenoci na diagramach wymaga systemowych
Rodzaj zalenoci

Stereotyp

Wymaganie
ródowe

Wymaganie
docelowe

zaleno wyprowadzania

«deriveReqt»

x

x

zaleno realizacji

«satisfy»

x

zaleno powielania

«copy»

x

zaleno weryfikowania

«verify»

x

zaleno precyzowania

«refine»

x

zaleno ledzenia

«trace»

x

Docelowa kategoria
modelowania

x
x
x
x
x

x

Zastosowanie wikszoci z zaprezentowanych w tabeli 2.2 rodzajów zalenoci zilustrowano na rysunku 2.15.
I tak rysunek 2.15 przedstawia zestaw wymaga systemowych w odniesieniu do systemu transakcyjnego banku. Przedmiotem wymaga jest obsuga przelewów. Nadrzdnym wymaganiem w hierarchii jest wanie wymaganie Obsuga przelewów. Posiada
ono cztery bezporednie podwymagania:
 Obsug przelewów zdefiniowanych,
 Obsug przelewów jednorazowych,
 Obsug transakcji oczekujcych,
 Obsug przelewów specjalnych.

Z kolei podwymaganie Obsuga przelewów zdefiniowanych dzieli si na nastpujce
wymagania szczegóowe:
 Wywietlanie listy przelewów zdefiniowanych,
 Usuwanie przelewu zdefiniowanego,
 Wykonywanie przelewu zdefiniowanego,
 Tworzenie przelewu zdefiniowanego,
 Modyfikowanie przelewu zdefiniowanego.

Z tymi trzema ostatnimi wymaganiami zalenoci ledzenia powizane jest wymaganie
Kontrola poprawnoci wprowadzonych danych przelewu zdefiniowanego. Oznacza to,
e wykonanie, tworzenie lub modyfikowanie przelewu wie si z wywoaniem funkcjonalnoci, kontrolujcej poprawno danych, wprowadzonych do poszczególnych
formatek.
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Rysunek 2.15. Studium diagramu wymaga systemowych banku internetowego
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Z realizacj Obsugi przelewów jednorazowych wi si nastpujce wymagania
szczegóowe:
 Wykonywanie przelewu jednorazowego,
 Realizacja dewizowego polecenia wypaty,
 Kontrola poprawnoci danych przelewu jednorazowego.

Funkcjonalno zaimplementowana wskutek sformuowania tego ostatniego wymagania
jest automatycznie wywoywana zarówno przy Wykonywaniu przelewu jednorazowego,
jak i Realizacji dewizowego polecenia wypaty. Oba wymienione wyej wymagania,
zwizane z weryfikacj spójnoci danych, powielaj wzorcow funkcjonalno wymagania Kontrola poprawnoci danych, zamieszczonego z kolei w pakiecie Wymagania
zwizane z obsug GUI.
Obsuga transakcji oczekujcych dzieli si na podwymagania Wycofywanie przelewu
i Wywietlanie listy transakcji oczekujcych, przy czym wycofywanie jest uzalenione
od wywietlania. Wspomnian relacj obrazuje zaleno «trace», zamieszczona
pomidzy tymi wymaganiami. Analogiczna zaleno czy wymaganie Wywietlanie
listy transakcji oczekujcych z wymaganiami Wykonywanie przelewu zdefiniowanego
i Wykonywanie przelewu jednorazowego.
Ostatnim z wymaga, podlegajcych dalszej hierarchizacji, jest wymaganie systemowe
Obsuga przelewów specjalnych. Dzieli si ono na Wykonywanie przelewu do Zakadu
Ubezpiecze Spoecznych i Wykonywanie przelewu do Urzdu Skarbowego. Obydwa te
wymagania wywodz si z wymagania Wykonywanie przelewu jednorazowego, co
zobrazowano zalenoci wyprowadzania «deriveReqt».

2.3. Zaawansowana specyfikacja
wymaga oraz zwizków
Poza kluczowymi waciwociami podstawowych kategorii modelowania diagramu
wymaga systemowych, tj. wymaga oraz zwizków, istniej nastpujce zaawansowane koncepcje, zwizane w jzyku SysML ze specyfikowaniem wymaga:
 tabelaryczna specyfikacja wymaga,
 tabelaryczna specyfikacja zwizków,
 rozszerzone wymagania systemowe,
 stereotypowanie rozszerzonych wymaga systemowych.

Wymienione koncepcje omówiono w kolejnych punktach niniejszego rozdziau.
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2.3.1. Tabelaryczna specyfikacja wymaga
W przypadku obszernego opisu treci wymaga uyteczna staje si tabelaryczna reprezentacja wymaga systemowych. Obligatoryjnie musi zawiera ona co najmniej trzy
kolumny, tj. numer porzdkowy, nazw oraz tre wymagania. Numeracja porzdkowa
moe opiera si na systemie klasyfikacji dziesitnej Deweya, wiernie oddajcym
hierarchiczne zalenoci pomidzy poszczególnymi wymaganiami systemowymi.
W kolumnie Nazwa umieszcza si naturalnie nazw wymagania, podczas gdy Tre
moe zawiera nawet bardzo drobiazgowy opis wymagania. W miar potrzeb wprowadza
si dodatkowe kolumny tabeli. Przykad tabelarycznej specyfikacji wymaga systemowych zaprezentowano w tabeli 2.3.
Tabela 2.3. Tabelaryczna reprezentacja wymaga systemowych
Numer
porzdkowy

Nazwa

Tre

B1

Zdalne zarzdzanie
finansami osobistymi

System winien zapewnia niezawodne, biece wykonywanie
transakcji bankowych, obsug kart patniczych, lokat
bankowych, kredytów, ubezpiecze, transakcji giedowych
i inwestycyjnych za porednictwem przegldarki internetowej

B1.1

Obsuga patnoci
biecych

System winien zapewnia obsug transakcji patniczych
w ramach wielu rachunków, w tym tworzenie i wykonywanie
przelewów zdefiniowanych, wykonywanie przelewów
jednorazowych i specjalistycznych oraz obsug zlece staych

B1.2

Obsuga kart
patniczych

System winien wspiera funkcjonalno wykonywania operacji
bezgotówkowych oraz wypat pieninych, zamawiania nowych
kart patniczych, zmiany numerów PIN i blokowania kart
uytkownika

B1.3

Obsuga lokat
bankowych

System winien umoliwia zakadanie, rozliczanie i wycofywanie
rodków pieninych przed upywem terminu lokaty

B1.4

Obsuga kredytów

System winien zapewnia zaciganie oraz spat rat kredytów
gotówkowych i hipotecznych, przegldanie i aktualizacj
harmonogramów spat, monitorowanie spat, jak równie
monitowanie w przypadku nieterminowych spat, naliczanie
opat karnych, prowadzenie rachunków bilansujcych oraz
zawieszanie spat na uzgodniony okres

B1.5

Obsuga ubezpiecze

System winien oferowa funkcjonalno zakadania ubezpiecze
na ycie, komunikacyjnych, turystycznych, mieszkaniowych
oraz ubezpiecze z funduszem inwestycyjnym

B1.6

Obsuga funduszy
inwestycyjnych

System winien umoliwia nabywanie, konwersj
oraz umarzanie jednostek uczestnictwa funduszy rynku
pieninego, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównowaonych
i akcji — w tym denominowanych w walutach obcych; system
winien oferowa usug asystenta inwestycyjnego oraz peen
podgld historii zlece i transakcji

B1.7

Obsuga transakcji
giedowych

System winien udostpnia notowania cige akcji i innych
walorów giedowych oraz umoliwia skadanie i realizacj
zlece zakupu i sprzeday akcji w czasie rzeczywistym, w tym
zlece z limitem aktywacji, na giedzie papierów wartociowych
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2.3.2. Tabelaryczna specyfikacja zwizków
Podobnie jak w przypadku wymaga, istnieje moliwo posugiwania si tabelaryczn
specyfikacj zwizków. Tabela taka jest bardziej zoona, gdy prócz podstawowych
cech wymaga ródowych i docelowych — tj. numeru porzdkowego i treci —
wymaga wyspecyfikowania rodzaju zwizku. Tabelaryczn reprezentacj zwizków
ilustruje tabela 2.4.
Tabela 2.4. Tabelaryczna reprezentacja zwizków
Wymaganie docelowe
Numer
porzdkowy

Wymaganie ródowe
Rodzaj zwizku

Nazwa

Numer
porzdkowy

Nazwa

B1.1.2.1.5

Wykonywanie przelewu
zdefiniowanego

zagniedenie

B1.1.2.1

Obsuga przelewów
zdefiniowanych

B1.1.2.2.1

Wykonywanie przelewu
jednorazowego

zagniedenie

B1.1.2.2

Obsuga przelewów
jednorazowych

B1.1.2.3.1

Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych

zaleno
ledzenia

B1.1.2.1.5

Wykonywanie przelewu
zdefiniowanego

B1.1.2.3.1

Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych

zaleno
ledzenia

B1.1.2.2.1

Wykonywanie przelewu
jednorazowego

B1.1.2.3.2

Wycofywanie przelewu

zaleno
ledzenia

B1.1.2.3.1

Wywietlanie listy
transakcji oczekujcych

B1.1.2.2.2

Wykonywanie przelewu
do Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych

zaleno
wyprowadzania

B1.1.2.2.1

Wykonywanie przelewu
jednorazowego

B1.1.2.2.3

Wykonywanie przelewu
do Urzdu Skarbowego

zaleno
wyprowadzania

B1.1.2.2.1

Wykonywanie przelewu
jednorazowego

2.3.3. Rozszerzone wymagania systemowe
Dotychczasowe rozwaania skupiay si na opisie ogólnych cech wymaga oraz zwizków. Cechy te w jzyku SysML mona swobodnie rozszerza poprzez przypisanie
wymaganiom lub zwizkom dodatkowych stereotypów, a w przypadku wymagania —
take waciwoci i sekcji.
Poszczególne waciwoci rozszerzonego wymagania systemowego (ang. extended
requirement) mog przybiera nastpujce wartoci:
 priorytet wymagania (ang. priority) — wskazujcy na kolejno

implementowania wymaga, na przykad niski/redni/wysoki;
 istotno wymagania (ang. obligation) — czyli wyspecyfikowanie, czy dane

wymaganie mona pomin w dalszych fazach tworzenia systemu ze wzgldu
na czas lub koszty, na przykad obligatoryjne/opcjonalne;
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 stabilno wymagania (ang. stability) — prawdopodobiestwo redefinicji

wymagania systemowego w trakcie implementowania systemu, na przykad
niestabilne/mao stabilne/umiarkowanie stabilne/wysoce stabilne/cakowicie
stabilne;
 typ wymagania (ang. type) — ródo pochodzenia wymagania, na przykad

uytkownika/wzorcowe/wasne;
 róne rodzaje ryzyka implementacji wymagania (ang. risks) — zwiza

lista podstawowych zagroe, zwizanych z danym wymaganiem;
poszczególne typy ryzyka charakteryzuje si opisowo.
Na rysunku 2.16 przedstawiono rozszerzone wymaganie systemowe. Dla odrónienia od
wymagania standardowego zostao ono oznaczone stereotypem «extendedRequirement».
Oprócz standardowych waciwoci, tj. numeru porzdkowego i treci wymagania,
zawiera ono wiele waciwoci dodatkowych.
Rysunek 2.16.
Rozszerzone
wymaganie systemowe

«extendedRequirement»
Obsuga funduszy inw estycyj nych
id = "B1.6"
text = "system winien umoliwia nabycie, konwersj
oraz umorzenie jednostek uczestnictwa funduszy
rynku pieninego, obligacji, stabilnego wzrostu,
zrównowaonych i akcji - w tym denominowanych w
walutach obcych; system winien oferowa usug
asystenta inwestycyjnego oraz peny podgld historii"
priority = "niski"
obligation = "opcjonalne"
stability = "umiarkowanie stabilne"
type = "uytkownika"
risks = "ryzyko wspópracy midzy systemami, ryzyko
technologiczne, ryzyko prawne"

2.3.4. Stereotypowanie
rozszerzonych wymaga systemowych
Do diagramów wymaga systemowych powszechnie wprowadza si dodatkowe stereotypy, rozszerzajce funkcjonalno wymaga bazowych. Dobór dodatkowych stereotypów jest cile uzaleniony od dziedziny przedmiotowej i preferencji zespou, projektujcego dany system. Kade wymaganie z przydzielonym niestandardowym stereotypem
klasyfikuje si jako rozszerzone wymaganie systemowe. Dodatek C dokumentacji jzyka
SysML w wersji 1.1 proponuje zastosowanie stereotypów, wskazujcych na specyfik
wymaga systemowych. I tak dodatkowe odmiany rozszerzonych wymaga systemowych obejmuj:
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 wymagania funkcjonalne,
 wymagania interfejsowe,
 wymagania wydajnociowe,
 wymagania fizyczne,
 ograniczenia projektowe.

Zostay one scharakteryzowane i zilustrowane w tabeli 2.5.
Tabela 2.5. Dodatkowe stereotypy wymagania zaawansowanego
Nazwa

Stereotyp

Charakterystyka

Wymaganie
funkcjonalne

«functional
´Requirement»

Reprezentuje usugi,
które system musi oferowa
bez uwzgldniania
uwarunkowa
technologicznych

Przykad
«functionalRequirement»
Zamieszczenie apletu czatu w systemie
e-learningow ym
id = "F2.1.6"
text = "System winien umoliwia
przeprowadzanie czatu, dostpnego
dla wszystkich uczestników
zdefiniowanej grupy studenckiej oraz
prowadzcego przy stopniu
dostpnoci szacowanym na 99%"

Wymaganie
interfejsowe

«interface
´Requirement»

Dotyczy wejciowych
i wyjciowych interfejsów
systemu

«interfaceRequirements»
Transmisj a danych w czasie
rzeczyw istym
id = "I4.1.3"
text = "System winien zapewnia
transmisj danych tekstowych,
dwikowych i graficznych w czasie
rzeczywistym w systemie
e-learningowym zgodnie z
wewntrzn specyfikacj
AFS/23/2009"

Wymaganie
wydajnociowe

«performance
´Requirement»

Dotyczy wolumenu pracy
wykonanej przez system
w okrelonym czasie i przy
zaangaowaniu okrelonych
zasobów

«performanceRequirement»
Krótki czas naw izyw ania poczenia z
systemem bankow ym
id = "P12.1.3"
text = "System winien zapewni
maksymalny czas autoryzacji karty
patniczej nie wyszy ni 5 sekund"

Wymaganie
fizyczne

«physical
´Requirement»

Dotyczy charakterystyki
sprztowej oraz fizycznych
ogranicze systemu lub jego
elementów skadowych

«physicalRequirement»
Dostpno terminali bankow ych
id = "F1.2.1"
text = "System winien bazowa na
infrastrukturze sieciowej,
umoliwiajcej podczenie co
najmniej 2500 terminali bankowych
w regionie"
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Tabela 2.5. Dodatkowe stereotypy wymagania zaawansowanego — cig dalszy
Nazwa

Stereotyp

Charakterystyka

Ograniczenie
projektowe

«design
´Constraint»

Dotyczy ogranicze
projektowych, takich jak
wykorzystanie technologii
wasnociowych

Przykad
«designRequirement»
Wykorzystanie bazy danych Oracle
id = "D1.1.23"
text = "Ze wzgldu na integracj z
innymi systemami firmy, system
winien by oparty na bazie danych
Oracle"

W jzyku SysML mona w zalenoci od potrzeb wprowadza wasne, autorskie stereotypy, tak jak w jzyku UML.

